
= Overboeken naar een DEGIRO pensioenrekening plus – www.degiro.nl  

flatex DEGIRO Bank Dutch Branch, handelend onder de naam DEGIRO, is de Nederlandse vestiging van flatexDEGIRO Bank AG. 
flatexDEGIRO Bank AG staat primair onder supervisie van de Duitse Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). flatexDEGIRO 
Bank AG Dutch Branch staat in Nederland onder integriteitstoezicht van DNB en gedragstoezicht van de AFM. 

 
 

  

  

  

  

   

  

  

  

  1.  Gegevens bij uw huidige dienstverlener  

     
  Naam dienstverlener  

   
  Contactpersoon  

 
Waar uw portefeuille nu wordt 

aangehouden.  
Telefoonnummer   

E-mailadres    

 

Adres    

 

Postcode  

 

Plaats  

 

 Land   

  

☐ Ik heb mijn vorige dienstverlener opdracht gegeven het opgebouwde kapitaal naar mijn DEGIRO 

Pensioenrekening Plus over te boeken. (Graag een kopie van dit verzoek bijsluiten) (LET OP: controleer 

dat het een verzoek tot (waarde-) overdracht betreft).  

  

  

 2.  Gegevens van uw DEGIRO Pensioenrekening Plus  

  
 Naam instelling   

 Gebruikersnaam bij DEGIRO   

 Naam rekeninghouder   

 Adres rekeninghouder   

 Postcode rekeninghouder   

 Woonplaats rekeninghouder   

  
 3.  Hierbij verzoek ik:  

  

☐ Mijn gehele kapitaal over te boeken;  

☐ Een deel van mijn kapitaal over te boeken, te weten EUR……..  

  

  

 4.  Ondertekening  

  
 Datum   

   Naam rekeninghouder   

   E-mailadres rekeninghouder   

   Telefoonnummer rekeninghouder   

   Handtekening rekeninghouder   

Overboeken van een andere dienstverlener 
naar een DEGIRO Pensioenrekening Plus

DEGIRO biedt u de mogelijkheid om het bij een andere dienstverlener op een netto lijfrenterekening, -

beleggingsrecht of -verzekering opgebouwde kapitaal over te boeken naar uw DEGIRO Pensioenrekening Plus. Voor 

het overboeken dient u dit formulier ingevuld en ondertekend aan ons toe te sturen. Daarnaast dient u uw huidige 

dienstverlener opdracht te geven het opgebouwde kapitaal naar ons over te boeken, doorgaans is hier een speciaal 

formulier voor dat u kunt opvragen bij uw huidige dienstverlener.

Na ontvangst van het formulier neemt DEGIRO contact op met uw huidige dienstverlener en draagt volledig zorg voor 

het overboeken. DEGIRO vergoedt de kosten die uw huidige dienstverlener in rekening brengt voor het overboeken 

niet. Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier per e-mail naar overboeken@degiro.nl of per post naar 

DEGIRO

, Antwoordnummer 9493, 1000 WP Amsterdam. Voor vragen kunt u bellen naar 020 – 535 34 96

http://www.degiro.nl/
http://www.degiro.nl/
http://www.degiro.nl/

